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AMENDEMENT, ex artikel 28 Reglement van Orde 

 

Statenvergadering 
 

01-07-2020 

Agendapunt 
 

08. Fêststellen oanpassing Feroardening Romte 2014 (wind) 

Korte titel amendement 
 

Saneringsregel nieuwe dorpsmolens 

Toelichting op het amendement: 
 
In het voorstel is er binnen een ruimtelijk plan bouwmogelijkheid voor nieuwe dorpsmolens 
mits er voldaan is aan de saneringsregel. Uit de zienswijzen en uit gesprekken met 
mensen uit het veld blijkt dat de saneringsregel moeilijk uit te voeren is. Het is daardoor 
voor dorpen in de praktijk nagenoeg onmogelijk om een dorpsmolen te bouwen. 
 
Daarom moet de saneringsregel voor nieuwe dorpsmolens niet gelden. 
 

De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor 

Overwegingen Schrappen uit overwegingen bij besluit: 
 

Toevoegen aan overwegingen bij besluit: 
 
 
 

Besluit Schrappen uit tekst besluit: 
 
 
 

Geschrapte tekst vervangen door: 
 
 

Toevoegen aan besluit: 
 
2. De Oanpassing Verordening Romte 2014 (wind) fêst te stellen, met 
in achtneming van de volgende toevoeging aan artikel 9.1.1.  
 



AMENDEMENT 
 

AMENDEMENT 
  

“Toevoeging van artikel 9.1.1. lid 4. 
In afwijking van het eerste lid kan in een ruimtelijk plan een nieuwe 
solitaire, dorpsmolen worden gebouwd, met inachtneming van de 
volgende voorwaarden: 

a. de dorpsmolen komt voort uit een lokaal, maatschappelijk 
initiatief; 

b. de opbrengsten van de dorpsmolen volledig ten goede komen 
aan de lokale gemeenschap; 

c. de dorpsmolen wordt geplaatst nabij het dorp met zorgvuldige 
inpassing binnen de landschappelijke- en cultuurhistorische 
kernkwaliteiten” 

 
en met inachtneming van de volgende wijziging van de Toelichting 
Ontwerp Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 (windturbines) 
 
“De wijziging van de Verordening Romte 2014 bevat een regeling 
voor het toestaan van windturbines. Onder voorwaarden is ruimte 
voor de volgende ontwikkelingen: 
 
a. het realiseren van maximaal 3 windturbines met een ashoogte van 
15 meter bij agrarische bedrijven;  
b. het opschalen van bestaande dorpsmolens tot een tiphoogte van 
100 meter;  
c. het plaatsen van een nieuwe solitaire turbine met een tiphoogte van 
100 meter na sanering van minimaal 100 meter aan oude 
windturbines. 
d. het plaatsen van een nieuwe, solitaire dorpsmolen zonder sanering 
van oude turbines 
 
Nieuwe dorpsmolen zonder sanering 
In artikel 9.1.1 lid 4 lid 4 wordt de mogelijkheid geboden om een 
nieuwe dorpsmolen te plaatsen zonder te saneren.” 

 
En de memorie van toelichting aan te passen conform bovenstaande 
wijziging. 
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